INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-SKIEROWANIA
Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w
postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej na leczenie specjalistyczne, do szpitala
oraz na badania będące w kompetencji lekarza POZ:
• e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.
Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój
numer PESEL,
• SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje
podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
• w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu
w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta
Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: stan zagrożenia epidemiologicznego) pacjent może także
otrzymać dane do realizacji e-skierowania w innej formie tj. poprzez informację zwrotną
(telefoniczną, e-mail) pracownika rejestracji zawierającą kod do realizacji e-skierowania po
uprzedniej weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie danych,o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności.
Do dnia 8 stycznia 2021, na podstawie tzw. ustawy o e-zdrowiu (Dz. U. poz. 1590) wydruk
informacyjny e-skierowania jest równoważny z dotychczasowym papierowym skierowaniem, o ile
jest opatrzony podpisem osoby wystawiającej dane e-skierowanie.
Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania opatrzonym podpisem wystawiającego może
zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-skierowania jak i w każdej
placówce nie obsługującej jeszcze e-skierowań.
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